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Стремежот за постојано подобрување на услугите спрема граѓаните мора да биде 
основен мотив во работата на сите носители на јавни функции во општината, посебно 
на оние избрани на непосредни избори, градоначалникот и советниците. Неколку ра-
боти што значително би го подигнале квалитетот на услугите кон граѓаните би биле:

– Суштинска дигитализација на сите услуги за граѓаните што, меѓу другото, би 
подразбирало поднесување на барања, одговор на барања, доставување решенија и 
слично, но и дигитален регистар на сите даночни обврзници, правни и физички, со 
регистриран недвижен имот.

– оекипирање на оние служби кај кои има хроничен недостаток од стручен и компе-
тентен кадар (инспекциски служби, урбанизам и сл.).

– ЕЛС да имаат функционални облици на месна самоуправа со цел граѓаните не 
само  понепосредно да се запознаваат со одлуките туку и да партиципираат во нивно-
то донесување со свои предлози, сугестии, потреби.

– Вклученост и интензивна соработка со граѓанскиот сектор.
Во делот на можностите, потребна е фискална децентрализација која суштински 

би го подобрила капацитетот на општините во финансиска смисла при што како огра-
ничувачки фактори се јавуваат ограничувањата наметнати од постоечките законски решенија, меѓу друго-
то и од Законот за локална самоправа кој не е променет од 2002 година, а во кој некои решенија би требало 
да претрпат измени.

Јане Миланов, 
советник во Советот 
на Општина Штип 
од СДСМ 

ВКЛУЧЕНОСТ И ИНТЕНЗИВНА СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Членовите на советите на општините се одлучувачки фактор за начинот на функционирање на 
општините. Оттука на членовите на Советот им го поставивме следново прашање: Како до подо-
бри услуги за жителите на Општина Штип? Можности, ограничувања, предизвици... Во продол-
жение се нивните одговори.

КАКО ДО ПОДОБРИ УСЛУГИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ШТИП? 
МОЖНОСТИ, ОГРАНИЧУВАЊА, ПРЕДИЗВИЦИ...

Со напорна работа, знаење, можности, енергија и искористување на сите ка-
пацитети − со сите овие перформанси општината работи на стабилизирање на 
буџетската одржливост, на функционалноста на локалните јавни претпријатија, на 
вложување во образованието, во спортот, во културата, во екологијата и во здрава 
животна средина. 

Потребно е и да се даде можност на граѓаните за учество во креирање на подо-
бри услуги во општината. 

Потребно е да се дејствува и кон зголемување на сопствените приходи на општи-
ната преку подобрување на ефикасноста на администрацијата, како и кон изна-
оѓање на нови локални приходи за подобар квалитет на услугите и подобрување на 
критериумите за распределба на доделените средства за пренесените надлежности 
во областа на основното и средно образование, културата, детската заштита, заш-
тита на стари лица и противпожарната заштита. 

Предизвик на локалната самоуправа треба да биде градењето на партнерски од-
носи со бизнис-заедницата и приватниот сектор, што ќе влијае за подобрување на 
услугите и на потребите на сите жители на Општина Штип.

Сашо Ѓоргиев, член 
на Совет на Општина 
Штип од СДСМ 

ПОТРЕБНО Е И ДА СЕ ДАДЕ МОЖНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА УЧЕСТВО 
ВО КРЕИРАЊЕ НА ПОДОБРИ УСЛУГИ ВО ОПШТИНАТА

Во моментов живееме во време кога непостоењето кина, театарски претстави, 
детски игралишта и паркови, спортски содржини или пак едукативни настани ор-
ганизирани од локалната самоуправа не се на врвот на листата на приоритети, туку 
нешто сосема различно. Кога не само во Македонија туку и во Европа трендот на ис-
елување на младите од послаба кон економски посилна држава агресивно го одзема 
населението од посиромашните земји, најактуелен предизвик со кој се соочуваат 
локалните самоуправи е како да си ги задржат жителите. Или зошто би инвестирале 
пари во капитални проекти кога нема кој да ги користи? Затоа не само Штип туку и 
повеќето градови во земјава треба да се насочат кон креирање на јавни политики за 
отворање нови работни места, обезбедување услови за инвестиции и иновации на 
локално ниво, поддршка, мотивација и стипендирање на најдобрите ученици, ак-
тивна и сигурна старост на највозрасното население, богати социјални и едукативни 
содржини за најмладите... Ваквите мерки ќе им дадат аргумент повеќе на општини-
те дека животот во помалите градови не само што е многу перспективен туку и мно-
гу интересен, што ќе овозможи задржување на работоспособната и најактивна сила, 
а тоа ќе обезбеди сигурен и просперитетен развој на локалната економија.

Весна Ничева, 
член на советник 
во Советот на 
Општина Штип од 
ВМРО-ДПМНЕ 

ПОВЕЌЕТО ГРАДОВИ ВО ЗЕМЈАВА ТРЕБА ДА СЕ НАСОЧАТ КОН КРЕИРАЊЕ 
НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОТВОРАЊЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА
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Општина Штип кореспондира со генералната слика во државава во делот на ин-
тервенции потребни за надминување на ограничувањата и отворање нови перспек-
тиви. Фактот дека човекот е главен и незаменлив ресурс имплицира непристрасен 
избор на најкомпетентните, поинаку не може да се очекува зголемување на излезни-
те вредности до граѓаните. Во општа смисла, на системот му недостига интегриран 
пристап кој ќе гарантира непречен проток на информации и зголемена контрола на 
процесите, што би се рефлектирало во подобрени услуги по повеќе основи (простор, 
време и квалитет). Неопходен е влог во транспарентноста на системот, посебно во 
делот на запазување на суштината на институцијата совет, вклучување на граѓаните 
во донесување на одлуките и креирањето на општинските буџети. Ерозијата на ин-
ституции од ваков тип предизвикува индиферентност по клучни прашања, формал-
но носење одлуки, дефицит на иницијативи, недостиг на личен печат врз работите 
и сл. Потребно е итно надминување на рутината и внесување на визионерска ди-
мензија во работењето за да се поврземе со сликата која ја посакуваме наместо онаа 
во која живуркаме. Искрено очекувам да се обнови интересот кон сето она што го 
прави Штип типичен и препознатлив град бидејќи подолго време на градот му фали 
повисока свест за самиот себе.

д-р Христина Сера-
фимовска, советник 
во Советот на 
Општина Штип од 
ВМРО-ДПМНЕ 

ПОТРЕБНО Е ИТНО НАДМИНУВАЊЕ НА РУТИНАТА И 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИЗИОНЕРСКА ДИМЕНЗИЈА ВО РАБОТЕЊЕТО

Суштината на постоењето на една локална самоуправа, општина, е задоволување 
на потребите на нејзините граѓани од егзистенцијален, инфраструктурен, културен, 
образовен, спортски карактер, со спроведување на одредени политики и користење 
на соодветни алатки.

Основно прашање е како да се приближат самите граѓани до органите на локал-
ната самоуправа, општинската администрација, општинските служби и до јавните 
претпријатија како даватели на  услуги.

Создавање на квалитетен партнерски однос меѓу граѓаните и наведените служби 
и институции е еден од начините на осознавање на непосредните комунални про-
блеми, а со тоа и можност за давање на соодветни услуги и решавање на натрупани-
те проблеми.

 Тој партнерски однос треба да се рефлектира и во непосредното учество на граѓа-
ните во креирањето на таканаречениот „народен буџет“ преку јавни дебати, непо-
средни разговори, писмени и усни предлози.

Создавањето на квалитетна, некорумпирана и компетентна општинска админи-
страција, користењето на сите можни дигитални алатки, но и непосредната комуни-
кација, сето ова е неопходен услов за квалитетни и брзи услуги спрема граѓанинот.

Исто така треба да се создадат услови за непосреден увид во сите активности 
на органите на локалната самоуправа, советите на општините, градоначалникот, општинската админи-
страција, јавните претпријатија од страна на независни, невладини, граѓански здруженија. 

Тие треба да бидат будното око на граѓаните, кои со својата активност ќе вршат контрола на зако-
нитоста, транспарентноста и квалитетот на работата и на услугите дадени од органите на локалната 
самоуправа.

Љубе Здравков, 
координатор на 
советничката група 
на ВМРО-ДПМНЕ во 
Советот на Општина 
Штип

ОСНОВНО ПРАШАЊЕ Е КАКО ДА СЕ ПРИБЛИЖАТ САМИТЕ 
ГРАЃАНИ ДО ОРГАНИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Во изминативе четири години, во Штип се реализираа голем број капитални про-
екти и се решија многу проблеми со кои штипјани секојдневно се соочуваа.

Процентот на реализирани проекти дополнително би се зголемил доколку како 
општина не се соочевме со редица административни пречки, неревидирани про-
екти, како и несервисирани долгови на општината кои, за „момент“, знаеја да ја 
испразнат општинската каса и да ги пролонгираат роковите.

Административните процедури често знаат да ги пролонгираат роковите за ре-
ализација, што создава разочарување кај граѓаните и чувство дека се измамени од 
страна на локалните власти. Токму затоа при планирањето потребно е детално да 
се разгледаат сите аспекти, проблемите и предизвиците со кои може да се соочат 
општината и јавните претпријатија при реализацијата, како и да се има координи-
ран пристап во работата.

Мултисекторскиот пристап, како и ефективната и ефикасна соработка меѓу ин-
ституциите на локално, но и на  централно ниво е клучна за непречено функциони-
рање и развојот на општините.

Вклученоста на граѓаните во процесот на планирање, како и нивна едукација за 
тоа кои се надлежностите на општината и фактот дека општинската каса има свои 

ограничувања би ни помогнале да создадеме проекти и програми кои се реални и остварливи, а ќе до-
несат бенефит за општината.

Маријана Рогозарска 
Поповска, советник 
во Советот на 
Општина Штип од 
СДСМ 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЧЕСТО ЗНААТ ДА ГИ 
ПРОЛОНГИРААТ РОКОВИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
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